
PV\1191430HU.docx PE639.940v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Jogi Bizottság

JURI_PV(2019)0724_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2019. július 24-én, 9.00–12.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2019. július 24-én, szerdán, 9.07-kor Lucy Nethsingha (elnök) elnökletével nyitják meg.

2019. július 24., 9.00–10.30

Zárt ülés

1. Koordinátorok ülése

* * *

2019. július 24., 10.30–10.35

Az ülés zárt ülésként folytatódik.

2. A napirend elfogadása
Határozat: A napirendtervezetet az alábbi módosításokkal fogadják el: 

– a 6. napirendi pontot elhalasztják.

2019. július 24., 10.35–11.45

Zárt ülés

3. Mandátumvizsgálat és a képviselői megbízatás időtartama (3. és 4. cikk)

A bizottság 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással megerősíti az alábbi 
személyek mandátumát:

(i) Hannes HANSO, aki 2019. április 4-től veszi át Ivari PADAR helyét; 
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(ii) Pablo ARIAS ECHEVERRÍA, aki 2019. május 21-től veszi át Teresa JIMÉNEZ-
BECERRIL BARRIO helyét; 

mindkét esetben a legutóbbi jogalkotási ciklus végéig, amely 2019. július 2., 10 óra.

4. A Parlamentet érintő jogviták (149. cikk)

– A bizottság 20 szavazattal, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogad egy 
ajánlást arról, hogy a Parlament avatkozzon be a C-389/19 P sz., Bizottság kontra 
Svédország ügybe – A Törvényszék 2019. március 7-én, a T-837/16 sz. ügyben hozott 
ítélete elleni fellebbezés – 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet  (REACH) – Különösen veszélyes anyagok engedélyezése – Ólom-
kromát festék – A Bizottság 2016. szeptember 7-i  C(2016)5644 végrehajtási 
határozata – Az Európai Parlament esetleges részvétele a fellebbezési eljárásban 
(előadó: Geoffroy Didier);

– A bizottság 16 szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogad egy ajánlást 
arról, hogy a Parlament ne avatkozzon be a C-389/19 P-R sz., Bizottság kontra 
Svédország ügybe – A Törvényszék által hozott, 2019. március 7-i T-837/16 sz. 
ügyben hozott ítélet elleni, folyamatban lévő fellebbezéssel kapcsolatban (C-389/19 P 
sz. ügy) kért ideiglenes intézkedések (előadó: Geoffroy Didier);

– A bizottság 20 szavazattal, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogad egy 
ajánlást arról, hogy a Parlament avatkozzon be a T-315/19 sz., XY kontra Bizottság 
ügybe – Jogellenességi kifogás a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 20. cikke 
ellen – Az Európai Parlament esetleges beavatkozása;

– A bizottság 20 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogad egy ajánlást 
arról, hogy a Parlament ne avatkozzon be a T-279/19 sz., Front Polisario kontra 
Tanács ügybe – A Tanács (EU) 2019/217 határozata az Európai Unió és Marokkó 
közötti, az EU–Marokkó társulási megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének 
módosításáról szóló megállapodás megkötéséről – Az Európai Parlament esetleges 
beavatkozása;

– A bizottság 22 szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogad egy ajánlást 
arról, hogy a Parlament nyújtson be észrevételeket a C-361/19 sz. De Ruiter ügyben – 
Előzetes döntéshozatalra utalás – Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013 
rendelete 99. cikkének (1) bekezdése – Közös agrárpolitika – Az Európai Parlament 
által tett észrevételek esetleges benyújtása.

Felszólalók: Lucy Nethsingha (elnök), Geoffroy Didier (előadó), Lara Wolters (S&D), Patrick 
Breyer (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew Europe), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE) és a 
Jogi Szolgálat.

* * *

2019. július 24., 11.45–12.30
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Az ülés nyilvános ülésként folytatódik.

5. Az elnök közleményei

2019. július 24-i ülésükön a koordinátorok a következőkről határoztak:

– levéltervezet készítése a Bizottsági Elnökök Értekezlete számára Kadri Simson és Ioan 
Mircea Paşcua biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségéről szóló nyilatkozat vizsgálatával 
kapcsolatban, rámutatva arra, hogy mivel a biztosjelölteknek nem osztottak tárcákat, a 
bizottság nem dönthet az összeférhetetlenségről. Ezt a levelet a koordinátorok 2019. 
szeptember 3-i ülésükön vitatják meg, hogy megosszák álláspontjukat a Bizottsági 
Elnökök Értekezletével; 

– pontok kiosztása a képviselőcsoportok számára, pontok ki nem osztása a független 
képviselők számára; azonban a független képviselők kifejezhetik azon kívánságukat, 
hogy előadóvá váljanak, az erről szóló döntést a koordinátorok hozzák meg eseti 
alapon; 

– Annak ajánlása, hogy a Bizottság a 2019. július 24-i ülésen hatalmazza fel az elnököt 
arra, hogy a JURI bizottság nevében nyújtson be költségvetési módosításokat a 
Bíróság vonatkozásában; 

– az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) ügyvezetőigazgató-
helyettesi tisztségére kiválasztott jelöltek meghívása a 2019. szeptember 3-i ülésre, 
hogy tegyenek nyilatkozatot a JURI bizottság előtt, mielőtt a Tanács kinevezi a sikeres 
jelöltet; 

– azon befejezetlen ügyek jegyzékének továbbítása a Parlament elnökének, amelyeket a 
9. jogalkotási cikluson belül kíván megerősíteni; 

– Iban García del Blanco (S&D, ES) kinevezése José Manuel Fernandes (EPP, PT) 
mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem előadójává;

– a JURI bizottság 2020-ban tartandó üléseinek naptári ütemtervére vonatkozó javaslat 
támogatása; 

– engedély kérése meghallgatás/konferencia szervezésére a fegyveres konfliktusokban 
zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló 
visszaszolgáltatási kérelmekről a 2019. december 3-i JURI ülésen, valamint más 
illetékes bizottságok felkérése a meghallgatáson való részvételre;

– a Bizottság felkérése arra, hogy terjessze a bizottság elé az alábbi közleményeket az 
egyik soron következő ülésen;
–  „Minőségi jogalkotás: helyzetfelmérés és elkötelezettségünk fenntartása”; 
–  „A szubszidiaritás és az arányosság elve: szerepének megerősítése az uniós 

politikai döntéshozatal során”;
–  „Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzése – 2018. évi éves jelentés”;
–  „Az Unión belüli jogállamiság további erősítése”;

– a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport képviselőjének 
felkérése a megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatásokról szóló 



PE639.940v02-00 4/11 PV\1191430HU.docx

HU

dokumentum ismertetésére; 

– engedély kérése az alábbi saját kezdeményezésű jelentésekre:
– „A 2017-2018. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és arányosságról”;
– „Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzése 2017-ben és 2018-ban”;

– a JURI bizottság mentelmi ügyekre vonatkozó elvekről szóló 0011/2016 sz. 
közleménye és a JURI bizottság 141. cikk alkalmazásával kapcsolatos iránymutatásai 
frissítésénekfolytatása az eljárási szabályzat felülvizsgálatát követően;

– a nyári szünet során kialakítandó írásbeli eljárás alkalmazása a gyorsított eljárásról 
szóló parlamenti határozatról, amelyet várhatóan 2019. július vége előtt nyújtanak be a 
bizottsághoz. 

Helyesbítések (241. cikk)

6. Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Helyesbítés vizsgálata: elhalasztva.

7. Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme
***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Helyesbítés vizsgálata: A bizottság megvizsgálta a helyesbítést, és úgy határozott, 
hogy a plenáris ülés elé terjeszti azt. 

*** Szavazás ***

8. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz

2019/2028(BUD)

Illetékes:
BUDG

Szavazás az elnök előadói megbízatásáról A bizottság 20 szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre 
vonatkozó általános költségvetésének összes szakaszával foglalkozó előadó 
megbízatását.

*** Szavazás vége ***

9. Egyéb kérdések

10. Következő ülések
 2019. szeptember 3., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

Az ülést 11.28-kor berekesztik.
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A név szerinti szavazások eredményei
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1. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes 
szakasz (2019/2028(BUD) – Előadó: Lucy Nethsingha (szavazás az előadó mandátumáról)

1.1. Zárószavazás
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ECR Raffaele Stancanelli
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S&D Ibán Garcia Del Blanco, Jackie Jones, Franco Roberti, Lara Wolters, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Patrick Breyer, Sergey Lagodinsky

1 -
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NI Mislav Kolakušić, Lefteris Nikolaou-Alavanos
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Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
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* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


